Program för Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster, fysioterapeuter och
arbetsterapeuter våren 2019
Här kommer vårens program för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden. Vi håller till i ABF-huset på
Sveavägen 41. Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan. Vi ser fram emot att vi som
tidigare ska få höra intressanta föreläsningar och delta i inspirerande samtal.

När

Innehåll och föreläsare

Medicinen håller oss vid liv - konsten gör oss levande
7 februari
13.15–16.00
Kultur är inte bara guldkant och tillfälliga besök eller aktiviteter.
Kultur är gestaltning av mänsklig aktivitet.
Inget fel på bingo, korsord och rörelselek med ballonger. Men kan vi
tillföra konstnärliga och kreativa metoder når vi djupare. Vi stärker
gemenskap, självkänsla och - inte minst - skapar mening.
Synbart enkla metoder kan skapa komplexa innehåll.
Utgångspunkten är leken och berättandet- vårt urmänskliga sätt att
dela med oss av oss själva. Oavsett ålder.
Seminarieledare: Lily Bigestans skådespelare, komiker och pedagog
delar med sig av metoder, erfarenheter och forskarrön.
ANMÄLAN http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=618

Delaktighet med hjälp av digital teknik – erfarenheter,
14 mars
13.15–16.00 resultat och pågående forskning
Hur kan vi stödja äldre att dra nytta av det stora utbudet av
aktiviteter som finns on-line, vilka möjligheter och hinder finns? Vid
Umeå universitet jobbar vi sedan drygt tio år med forskning som
handlar om att öka kunskapen om äldres delaktighet på internet.
Presentationen kommer beskriva erfarenheter och slutsatser vi
dragit så här långt.
Föreläsare: professor, leg arbetsterapeut Ingeborg Nilsson Umeå
universitet
ANMÄLAN http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=619
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8 maj
Förstår du vad jag säger - känns frågan igen?
13.15-16.00
Inom äldreomsorgen är det vanligt att det uppstår missförstånd i
kommunikationen personalen emellan, något som kan leda till olika
svårigheter eller komplikationer. Seminariet kommer att handla om
hur man säkerställer kommunikationen på en mångkulturell
arbetsplats. Andra frågor som tas upp är vad det innebär att
behärska ett språk och hur man kan stötta när det uppstår känsliga
situationer.
Föreläsare/seminarieledare Kerstin Sjösvärd som leder seminariet
har långvarig erfarenhet av att arbeta med språkfrågor på
äldreomsorgens arbetsplatser.
Kerstin är vårdlärare och lärare i svenska som andraspråk och har
bland annat varit projektledare för projekten SpråkSam och
ArbetSam där man utvecklade nya metoder för språkutveckling på
arbetsplatsen.
ANMÄLAN http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=624

Avgiften för att vara med är 1 000 kr för varje särskilt boende där en fysioterapeut,
sjukgymnast eller arbetsterapeut har deltagit någon gång under året. Anmälan, som är
obligatorisk, görs via vår anmälningsmodul. Fyll i faktureringsadress och mejladress.
Länkarna finns med i programmet nedan under respektive programpunkter.
Mycket välkomna
önskar
Ingrid Hjalmarson
690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Eva Norman
08 690 58 03
eva.norman@aldrecentrum.se
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